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ท่ีสก. 07/65 

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2565 

 

เรื่อง อนมุตัิรายการเก่ียวโยง เรื่อง การเช่าพืน้ท่ีอาคาร 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย สารสนเทศรายการเก่ียวโยงกนั เรื่องการเช่าพืน้ท่ีอาคาร ชัน้ 1 กบันายประภากร  วีระพงษ ์
 

   ดว้ยบริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 

1/2565  ในวันพฤหัสบดี ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. บริษัทฯ  จึงขอแจง้มติของท่ีประชุม

เก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยง สรุปไดด้งันี ้
 

 คณะกรรมการไดม้ีมติ  อนุมตัิใหบ้ริษัทท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร ชัน้ 1 ในอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของ  นายประภากร  วีระพงษ ์เพ่ือใชเ้ป็นท่ีเก็บเอกสาร และใชป้ระโยชนอ์ื่นตามวตัถปุระสงค ์โดยมีอายสุญัญาเช่า 

2 ปี ตัง้แต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2567 มูลค่าเช่ารวม 1, 263,157.92 บาท ซึ่งถือเป็น

รายการเก่ียวโยงกนั ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสนเทศท่ี

แนบมาพรอ้มกนันี ้

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

                   (นางดวงรตัน ์ แจง้มงคล) 

                 กรรมการและเลขานกุารบริษัท 
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เอกสารแนบ 
 

สรุป สารสนเทศรายการทีเ่กีย่วโยงกัน 
บริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 

เร่ือง  การท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร กบั นายประภากร  วีระพงษ ์
 

1.  วัน เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ   1 มีนาคม 2565 
 

2.  คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง  
ผูเ้ช่า   :   บริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์สีซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้หเ้ช่า   :   นายประภากร  วีระพงษ ์
ธุรกิจของผูใ้หเ้ช่า :   เป็นเจา้ของกรรมสทิธ์ิพืน้ท่ี 
ความสมัพนัธ ์    :   เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจฯ ของบริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) และถือหุน้

ในบริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) จ านวนรวม 47,098,480 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 4.25 ของทนุท่ีช าระแลว้ 

 

3.  ลักษณะของรายการ 
 บริษัทจะท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร ชัน้ 1 ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของนายประภากร  วีระพงษ ์ตัง้อยู่ เลขท่ี 38/3 ซอย
รามค าแหง 21 ถนนรามค าแหง แขวงวงัทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงทพมหานคร เพ่ือใชเ้ป็นท่ีเก็บเอกสาร และใช้
ประโยชนอ์ื่นตามวตัถุประสงค ์โดยมีอายุสญัญาเช่า 2 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึง วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2567   
ช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน 
 

4.  มูลค่ารวม และเกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
ปีท่ี 1     คา่เช่าเดือนละ     52,631.58  บาท     คิดเป็นมลูคา่ตอ่ปี 631,578.96  บาท 
ปีท่ี 2     คา่เช่าเดือนละ     52,631.58  บาท     คิดเป็นมลูคา่ตอ่ปี 631,578.96  บาท 
รวม 2 ปี คิดเป็นมลูคา่ของรายการ             1,263,157.92  บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทรัพย์สิน ท่ีมีตัวตนสุท ธิของบริ ษัท ซึ่ ง  ณ 31 ธันวาคม 256 4 มีจ านวน 
1,761,996,367.50 (ตามงบการเงินของบริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2564) 
 

5.  รายชือ่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกัน 
รายช่ือกรรมการที่มีสว่นไดเ้สียคือ 
ECL   -   นายดนชุา   วีระพงษ ์  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามฯ ในฐานะผูเ้ช่า 
       และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

           นายประภากร  วีระพงษ ์ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามฯ ในฐานะผูเ้ช่า 
       และกรรมการผูจ้ดัการ 
   เจา้ของกรรมสิทธ์ิ  -  นายประภากร  วีระพงษ ์  ผูม้ีอ  านาจลงนามฯ  ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
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6.  การเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงในทีป่ระชุมกรรมการทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกัน 

กรรมการท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยง หรือ กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สียตาม ขอ้ 5. ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและไม่ไดอ้อกเสียงในท่ี
ประชมุคณะกรรมการในการพิจารณาวาระดงักลา่ว 
 

7.  ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการ 
รายการดังกล่าวมีมูลค่า 1,263,157.92 บาท ซึ่งเกินกว่า 1 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 20 ลา้นบาท หรือมีขนาดเท่ากับ      
รอ้ยละ 0.07 ซี่งมากกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัท (NTA) เขา้ข่าย
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั ประเภทรายการเช่า หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยร์ะยะสัน้ ซึง่
เป็นขนาดท่ีมีสาระส าคญั ท่ีบริษัทตอ้งขออนุมตัิคณะกรรมการ ในการเขา้ท ารายการ และเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 
  

8.  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เกีย่วกับการตกลงเข้าท ารายการ 
บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร ชัน้ 1 เพ่ือเป็นท่ีเก็บเอกสาร ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ  ค่าเช่าเฉลี่ยตารางเมตรละ 226 บาท เป็นราคาท่ีต ่ากว่าตารางเมตรละ 450 บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีเฉลี่ย
จากการประเมิน รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามราคาตลาด หรือ ราคายตุิธรรม เง่ือนไข
ต่างๆ  ของสัญญาเป็นไปตามเง่ือนไขปกติท่ีสามารถเปรียบเทียบไดก้ับการท ารายการกับบุคคลอื่นท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนั 

 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการของบริษัท ตาม ข้อ 8. 
   - ไมม่ี – 

 


